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Sopeutuva 

nelikymppinen 
 

Suomen vanhin Munskänkarnan 

paikallisyhdistys, Munskänkarna Aboa 

Turusta, juhlii tänä vuonna nelikymppisi-

ään. Viimeistään korona-aika on osoittanut, 

että nautiskelijoidenkin on sopeuduttava 

monenlaisiin muutoksiin. 

Aboan toiminnan runkona ovat pitkään 

olleet kuukausittaiset maistelut sekä sopivin 

väliajoin järjestetyt kurssit, matkat ja juhlat. 

Viininystäviä on toiminnassa mukana noin 

70, joista osa on yhdistyksen 

perustajajäseniä.  

 

Turku on hyvä kaupunki viinin 

ystäville 

Munskänkarna Aboan vuoden suosituin 

tapaaminen on yleensä elokuinen 

toimintakauden aloitus. Silloin munskalaiset 

kokoontuvat nauttimaan hyvän illallisen 

viineineen. Tavallisesti tutustuttavaksi 

valitaan jokin kaupungin uusimmista 

ravintoloista. Kuluvan vuoden syyskausi 

tullaan tosin aloittamaan juhlistamalla 

nelikymppisiä vuosijuhlassa. 

Turku on viinin ystäville loistava paikka, 

sillä ravintolatarjonta on laadukasta ja myös 

uusia, kiinnostavia yrityksiä syntyy. Olemme 

järjestäneet maisteluita yhdessä paikallisten 

viiniravintoloiden kanssa, jolloin teemat on 

suunniteltu yhteistyössä asiantuntijoiden 

kanssa, kertoo puheenjohtaja Mira Helen. 

Aboalaiset myös kutsuvat mielellään vieraita 

kauempaakin Turkuun maistattamaan. 

Viimeisimpänä jäsenet pääsivät 

sokkotestaamaan WineMill -laitteen, jolla 

viinien alkoholipitoisuutta voidaan laskea 

maun siitä kärsimättä.  

 

Kuukausitapaamiset muutoksessa 

Munskänkarna Aboan perustoiminta on 

muuttunut muutamassa vuodessa monin 

tavoin. Viinien tuntemuksen kasvattaminen 

hyvässä seurassa on edelleen pääasia, mutta 

käytännön järjestelyt harrastuksen ympärillä 

ovat uudistuneet. Jo vuonna 2017 yhdistys 

teki laajan verkkosivu-uudistuksen, joka 

mahdollistaa sähköisen ilmoittautumisen 

tapahtumiin. Maisteluihin voi varata paikan 

yhden linkin kautta ja maksaa samalla 

kätevästi verkkopankissa. 

Koronaviruspandemia siirsi varsinaista 

toimintaakin verkkoon. Pääasiassa 

yhdistyksen maistelut olivat pahimpaan 

korona-aikaan tauolla. Jäsenille tarjottiin 

kuitenkin esimerkiksi pikkolokuohuviinien 

pruuvi etänä. Yhdistyksen omin voimin 

laadittiin myös pikaopas viiniharrastukseen 

verkossa. Oppaan tarkoituksena oli auttaa  

 

 

 

 

Kuvassa: Riikka Manelius, vihreä mekko, Varapuheenjohtaja 
Antti Lehtimäki, puku päällä, Koulutusvastaava 
Mira Helén keskellä, musta mekko, Puheenjohtaja 
Anna Meronen, vaalea nainen, saa käädyt, Verkkosivut & sosiaalinen media 
Jaana Vuorinen, laittaa käädyt, Sihteeri 

Asko Brunnsberg, Taloudenhoitaja 
 

 

jäseniä löytämään mielenkiintoisia etämaisteluita ja itseopiskelumateriaalia esimerkiksi 

Facebookin, Instagramin sekä YouTuben kautta. Viimeisimpänä muutoksena yhdistyksen 

hallituksen on pitänyt kiireisenä uuden kokoontumispaikan etsintä. Aiempi yhdistyksen 

käytössä ollut tila otettiin muuhun käyttöön ja parhaillaan haussa on riittävän suuri sekä 

turvallinen tila maisteluille.  
 

Vuoden 2022 tärkeä tavoite on lisäksi jäsenmäärän kasvattaminen, toteaa Mira. 

 

Teksti: Anna Meronen, Munskänkarna Aboa  
 

************************************************************************* 

 

Bouquet Club 2022 
 

Viinilehden Bouquet Club on uudistunut ja tälle vuodelle on luvassa paljon uusia etuja ja 

yhteistyötarjouksia klubijäsenille. Bouquet Club on edistyneemmille viiniharrastajille 

suunnattu, jäsenmaksullinen klubi. Klubi tarjoaa viinien erikoiseriä, tapahtumia, 

ravintolaetuja, viinimatkoja ja koulutuksia sekä monia muita rahanarvoisia etuja 

viininystäville. Klubin vuosijäsenyyden listahinta on 42,00 € ja jäsenmaksu veloitetaan 

vuosittain. 

Suomen Munskan jäsenille nyt 12 kk mittainen klubijäsenyys -40 % alennuksella hintaan 

25,20 €. 

Alennuksen saa lunastettua klubin nettisivuilta ostamalla jäsenyyden etukoodilla: mun22 

Tässä linkki klubijäsenyyden ostamiseen: Ostoskori - Bouquet Club 

Ja tästä pääsee kurkkaamaan klubin nettisivuja ja tämänhetkistä etuvalikoimaa: Bouquet 

Club. 

Bouquet Clubin jäsenyys on kestotilaus ja laskutetaan -40% alehinnalla vuosittain 

kulloinkin voimassa olevasta vuositilaushinnasta. Jäsenyyden voi perua milloin vaan 

ottamalla yhteyttä Viinilehden asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot ja aukioloajat 

löytyvät nettisivuilta sekä laskuista, mutta ne vielä tässä erikseenkin: Asiakaspalvelun 

yhteystiedot: puh. (03) 4246 5394, ma-pe klo 8-16, sähköposti bouquetclub@jaicom.com 

 

 

 

 
 

https://bouquetclub.fi/ostoskori/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbouquetclub.fi%2F&data=04%7C01%7Cniki.malmros%40allergia.fi%7Cc31c272e9d58435990e408d9e0b5acf1%7C13aa08f065fe4a40bd341db9b4f8aaa1%7C1%7C0%7C637787894030564501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9SvUlfEe3npc%2BQKID%2FWfaiM2VdXMiFbi1bO3Kky4tZw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbouquetclub.fi%2F&data=04%7C01%7Cniki.malmros%40allergia.fi%7Cc31c272e9d58435990e408d9e0b5acf1%7C13aa08f065fe4a40bd341db9b4f8aaa1%7C1%7C0%7C637787894030564501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9SvUlfEe3npc%2BQKID%2FWfaiM2VdXMiFbi1bO3Kky4tZw%3D&reserved=0
mailto:bouquetclub@jaicom.com
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Suomen Munskänkarnan uutisia 
 

Kevään vuosikokous ja kansallinen 

viinikilpailu pidetään 9.4.2022 

Lappeenrannassa, Saimaan Munskänkarna 

isännöi tapahtumaa. 

 

2-tason koe järjestetään 19.3.2022 

alueyhdistyksissä, mikäli Ruotsin 

koronatilanne sallii 2-tason järjestämisen 

samanaikaisesti Ruotsissa. 

 

Ruotsin emojärjestön julkaisema In Vino -

digilehti ilmestyy 6 kertaa vuoden 2022 

aikana, seuraava 31.3.2022. Lehti jaetaan 

seuraavan kerran alueyhdistysten jäsenille 

suorana latauslinkkinä. Ruotsin 

emojärjestön uusi puheenjohtaja on Mats 

Lindelöw (https://www.munskankarna.se). 
 

 

Valakia -niminen yritys 

(https://www.valakia.fi) on korvannut 

aikaisemman palveluntuottajan Suomen 

Munskan palvelintilan ylläpitäjänä syksyn 

2021 aikana. Alueyhdistysten www-sivuille 

palvelintila on edelleen maksutta tarjolla. 

Hintataso palvelulle säilyy samalla tasolla. 

 

Tarvikevaraston tilaussivu on päivitetty 

Suomen Munskan www-sivuille. 

. 

Suomen Munskan intrasivustolle ohjeet 

päivitetty logosta ja graafisista ohjeista. 

Muistakaa päivittää www-sivujanne! 

 

Jäsenetulehdessämme, Viinilehdessä 

vaikuttaa muutoksen tuulet. Uusi 

toimitusjohtaja on Heini Lehtonen 

1.12.2021 alkaen. Päätoimittaja Riikka 

Huotari siirtyy uusien haasteiden pariin 

kevään aikana ja toimittaja Elisa Ojala lähti 

talosta. Hänen sijallaan Viinilehden 

sisältöjä toimittaa ja koostaa jatkossa Heidi 

Kleemola. Jäsenetulehden hinta on vuonna 

2022 vielä 40,95 € (7 lehteä, joista kaksi on 

tuplanumeroita kesä- ja joulukuussa, 

normihinta 119,90 €).  Vuodelle 2023 on 

mahdollisesti tulossa isoa hinnankorotusta 

lehtikustannusten kasvaessa, esim. 

painopaperin hinta + 30 % ja postituskulut 

+4 %. 

 

 

myCLUB - jäsenrekisteri 
 

Vaalikokouksen 2021 päätöksellä  

1.1.2022 alkaen otettiin kokeilukäyttöön  

uusi jäsenrekisteri ja hallintatyökalu 

alueyhdistysten hallituksille sekä 

keskushallitukselle. Helmikuun 2022 

alkuun mennessä Helsinki, Oulu, Kuopio 

ja Tornio ovat luoneet jäsenkantansa 

rekisteriin. Koekäyttäjiin ilmoittautuneista 

Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Saimaa ja 

Tampere puuttuvat vielä. Lisäksi Suomen 

Munskan hallitus kannustaa myös 

Hämeenlinnan, Lahden, Porin, Turun ja 

Uudenmaan hallitusten jäsenien 

kirjaututumista rekisteriin, jotta voisimme 

tehostaa mm. tiedotusta sisäisesti. 

Alueyhdistyksille vuonna 2022 myClubin 

käyttö on maksuton ja se katetaan Suomen 

Munskalle kertyneistä jäsenmaksuista. 

Kulu on noin 2,5 € jäsentä kohden.  

 

Parhaimmillaan myClub on erittäin 

hyödyllinen työkalu alueyhdistysten 

hallitusten tiedotukseen, jäsenmaksujen 

keräämiseen, tasting- ja juhlatapahtumien 

kutsujen laatimiseen ja näistä kertyvien 

maksusuoritusten hallintaan. Myös 

Viinilehden tilausmääriä ja päivitettäviä 

osoitetietoja voidaan sillä kätevästi seurata.  

Lisäksi koulutustasorekisterin (osa- ja 

kokonaissuoritukset) ylläpito onnistuu 

myClubin avulla helposti ja 

suodatinominaisuudella pystyy selaamaan 

suorituksia tasoittain.  

 

”Esimerkiksi Oulussa saatiin yksittäisille ja 

pariskuntajäsenille lähtemään jäsenmaksut 

jo myClubin avulla järjestelmän tehdessä 

aidot laskut viitenumeroineen jäsenten 

sähköposteihin ja ensimmäiseen tastingiin 

28.2.2022 ilmoittautuminen on juuri 

käynnissä. Koko ajan opitaan myClubista 

lisää ja pyritään oppimaan toisilta 

alueyhdistyksen sisältä ja ulkopuolelta 

lisää”- toteaa Oulun Munskänkarnan 

puheenjohtaja Marjatta Saha. 

 

  

1.4.2022 alkaen otetaan koekäyttöön 

myClubissa lisämaksullinen 

pankkiyhteyspalvelu. Tällä 

ominaisuudella helpotetaan 

rahastonhoitajan työtä niin, että myClubiin 

päivittyy pankkitilille tulleet jäsenten 

maksusuoritukset luotujen maksujen 

pohjalta. Tämä edellyttää, että jäsenkannat 

on luotu, jokainen alueyhdistyksen jäsen on 

aktivoinut käyttäjätilinsä ja alueyhdistys on 

tallentanut IBAN- ja BIC -tietonsa 

laskutusasetuksiin. 

 

Lisätietoja: Pirjo Taube, 

pirjo.patala@gmail.com 

 

 

 

 

https://www.munskankarna.se/
https://www.valakia.fi/
mailto:pirjo.patala@gmail.com

